Metaalbewerkingsbedrijf Knijnenburg B.V.
F 13/68

FAILLISSEMENTSVERSLAG

13016378

Nummer: 11

Datum: 19 februari 2016

In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen
periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens en informatie van derden. De juistheid
daarvan staat thans nog niet vast, zodat mogelijkerwijs gegevens en cijfers in een later stadium
aanpassing behoeven. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend. De inhoud van de
papieren versie is identiek aan de digitale versie.

verslag 2

verslag 2

Gegevens gefailleerde

:

Faillissementsnummer
Datum uitspraak
Curator
R-C

:
:
:
:

METAALBEWERKINGSBEDRIJF KNIJNENBURG B.V.
h.o.d.n. KPT Knijnenburg Parts Technology, gevestigd en
kantoorhoudende te De Mars 13-15 te (7742 PT)
Coevorden, KvK 04026989.
F13/68
26 februari 2013
mr. J.S. van Burg
mr. F. Brekelmans

Activiteiten onderneming
Omzetgegevens
Personeel gemiddeld aantal

:
:
:

Algemene metaalbewerking.
€ 1.892.292,- in 2012
20 werknemers

Verslagperiode
Bestede uren in verslagperiode
Bestede uren Totaal

:
:
:

1 november 2015 t/m 19 februari 2016
36,0 uren (1 november 2015 t/m 19 februari 2016)
326,42 uren (26 februari 2013 t/m 19 februari 2016)

1.

Inventarisatie

1.1
1.2
1.3
1.4.
1.5.
1.6
1.7

Directie en Organisatie
Winst en verlies
Balanstotaal
Lopende procedures
Verzekeringen
Huur
Oorzaak faillissement

Deze onderdelen zijn afgesloten. Verwezen wordt naar verslag 1.

2.

Personeel

2.1
2.2.

Aantal ten tijde van faillissement
Aantal in jaar voor faillissement
Werkzaamheden

Deze onderdelen zijn afgesloten. Verwezen wordt naar verslag 1.
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3.

13016378

Activa

Onroerende zaken
3.1.
verslag 1

Beschrijving

De gefailleerde vennootschap heeft de onroerende zaak bestaande uit een vrijstaande bedrijfshal met
kantoren aan de Mars 13-15 te 7742 PT Coevorden in eigendom.
3.2

Verkoopopbrengst

verslag 1

De verkoopopbrengst is nog niet bekend. Het object is in opdracht van de curator en in overleg met
de hypotheekhouder getaxeerd. De hypotheekhouder en de curator zijn nog in overleg over de wijze
van verkoop.

verslag 2

De onderhandse verkoop van het object is, op verzoek van de hypotheekhouder, ondergebracht bij een
bedrijfsmakelaardij. De resultaten van de verkoopinspanningen zullen thans
moeten
worden
afgewacht.

verslag 3

De verkoopinspanningen worden gecontinueerd.

verslag 4

De verkoopinspanningen worden gecontinueerd en er worden momenteel onderhandelingen gevoerd
met een gegadigde.

verslag 5-6

De in verslag 4 genoemde onderhandelingen hebben niet in verkoop geresulteerd zodat de
verkoopinspanningen weer zijn/worden voortgezet.

verslag 7

In opdracht van de hypotheekhouder en in overleg met de curator heeft er een hertaxatie van het
bedrijfspand plaatsgevonden en zijn de verkoopinspanningen voortgezet en geïntensiveerd. De curator
heeft met een nieuwe gegadigde onderhandeld hetgeen vooralsnog niet tot resultaten heeft geleid.

verslag 8-9

De verkoopinspanningen door hypotheekhouder, makelaar en curator zijn voortgezet. De tot dusverre
uitgebrachte biedingen zijn vooralsnog onvoldoende.

verslag 10

Zie hiervoor. De curator is thans met een gegadigde in een vergevorderd stadium van onderhandeling.

verslag 11

Met de in het vorig verslag genoemde gegadigde is verder onderhandeld hetgeen uiteindelijk met
toestemming van de rechter-commissaris en de hypotheekhouder tot onderhandse verkoop voor een
bedrag ad € 700.000,- heeft geleid. Het transport heeft inmiddels plaatsgevonden.
3.3

verslag 1

De onroerende zaak is belast met een eerste hypothecaire inschrijving ten gunste van de ABN AMRO
Bank N.V. tot een totaalbedrag ad € 1.365.000,- te vermeerderen met 40% aan rente en kosten derhalve
tot een totaalbedrag ad € 1.911.000,-.
3.4

verslag 1

Hoogte hypotheek

Boedelbijdrage

De hypotheekhouder en de curator zijn nog in overleg over de wijze van verkoop. Ook over de
boedelbijdrage zullen in het kader van genoemd overleg nog nadere afspraken gemaakt worden.
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verslag 2

De afspraken over de boedelbijdrage dienen nog te worden gemaakt.

verslag 3

Er zijn nog geen nadere afspraken gemaakt gegeven het feit dat een verkoop nog niet in zicht is.

verslag 4-9

Er zijn ook thans nog geen nadere afspraken gemaakt nu een verkoop nog niet in zicht is.

verslag 10

Zodra er duidelijkheid is verkregen over het welslagen van verkoop zal een afspraak met de
hypotheekhouder worden gemaakt.

verslag 11

Met de hypotheekhouder is een boedelbijdrage ad € 3.000,- overeengekomen.
Werkzaamheden

verslag 1

Er hebben de gebruikelijke inventariserende en met de voorbereiding van verkoop verbandhoudende
werkzaamheden plaatsgevonden.

verslag 2

Er zijn schriftelijke en mondelinge contacten onderhouden met de hypotheekhouder en de makelaar en
er is toegezien op ontruiming en bezemschone oplevering van het object door de koper der activa.

verslag 3-6

Voornoemde werkzaamheden zijn in de verslagperiode gecontinueerd.

verslag 7-10

De werkzaamheden zijn voorgezet waarbij tevens met een kandidaat koper een bezichtiging van het
object heeft plaatsgevonden.

verslag 11

Er hebben tal van met de verkoop verband houdende werkzaamheden plaatsgevonden.
Bedrijfsmiddelen
3.5
3.6
3.7
3.8

Beschrijving
Verkoopopbrengst
Boedelbijdrage
Bodemvoorrecht fiscus

Voorraden/onderhanden werk
3.9
3.10
3.11

Beschrijving
Verkoopopbrengst
Boedelbijdrage

Deze onderdelen zijn afgesloten. Verwezen wordt naar verslag 1 en 2.
Andere activa
3.12
Beschrijving
3.13
Verkoopopbrengst
Werkzaamheden
Deze onderdelen zijn afgesloten. Verwezen wordt naar verslag 1 tot en met 6.
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4.

Debiteuren

4.1.
4.2
4.3

Omvang debiteuren
Opbrengst
Boedelbijdrage

13016378

Deze onderdelen zijn afgesloten. Verwezen wordt naar verslag 1 en 2.

verslag 5

5.

Bank/Zekerheden

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

Vordering van bank(en)
Leasecontracten
Beschrijving zekerheden
Separatistenpositie
Boedelbijdragen
Eigendomsvoorbehoud
Reclamerechten
Retentierechten

Deze onderdelen zijn afgesloten. Verwezen wordt naar voorgaande verslagen.

.
6.

Doorstart/voortzetten

Voortzetten
6.1
6.2

Exploitatie/zekerheden
Financiële verslaglegging

Doorstart
6.3
6.4
6.5
6.6

Beschrijving
Verantwoording
Opbrengst
Boedelbijdrage

Deze onderdelen zijn afgesloten. Verwezen wordt naar verslag 1 en 2.

7.

Rechtmatigheid

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

Boekhoudplicht
Depot jaarrekeningen
Controleverklaring accountant
Stortingsverpl. Aandelen
Onbehoorlijk bestuur
Paulianeus handelen
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Deze onderdelen zijn afgesloten. Verwezen wordt naar verslag 1 en 2.

8.

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen

verslag 1-2

De boedelvorderingen bestaan uit de faillissementskosten en een vordering van het UWV ter zake van
overgenomen loonverplichtingen. De omvang staat thans nog niet vast.

verslag 3

De boedelvorderingen zullen beperkt blijven tot het salaris van de curator, de verschotten, de
verzekering van de curator en de vordering van het UWV ad totaal € 121.955,88 ter zake van de
overgenomen loonverplichtingen.

verslag 4-11

De boedelvorderingen bestaan uit de faillissementskosten en een vordering van het UWV ad totaal
€ 121.955,88 ter zake van overgenomen loonverplichtingen en een vordering van de gemeente
Coevorden inzake de gemeentelijke belastingen 2014.
8.2

Pref. vord. van de fiscus

verslag 1

De Belastingdienst
€ 241.073,-.

heeft

tot

dusverre

vorderingen

ingediend

tot

een

totaalbedrag

ad

verslag 2

De Belastingdienst
€ 345.530,-.

heeft

tot

dusverre

vorderingen

ingediend

tot

een

totaalbedrag

ad

verslag 3-6

De Belastingdienst
€ 345.776,-.

heeft

tot

dusverre

vorderingen

ingediend

tot

een

totaalbedrag

ad

verslag 7

De Belastingdienst
€ 345.820,-.

heeft

tot

dusverre

vorderingen

ingediend

tot

een

totaalbedrag

ad

verslag 8-10

De Belastingdienst
€ 345.776,-

heeft

tot

dusverre

vorderingen

ingediend

tot

een

totaalbedrag

ad

verslag 11

De Belastingdienst
€ 345.820,-.

heeft

tot

dusverre

vorderingen

ingediend

tot

een

totaalbedrag

ad

8.3

Pref. vord. van het UWV

verslag 1-2

Het UWV heeft tot dusverre nog geen vorderingen ingediend.

verslag 3-11

Het UWV heeft een preferente vordering ad totaal € 152.316,66 ingediend.
8.4

Andere pref. Crediteuren

verslag 1

Tot dusverre hebben geen andere preferente crediteuren een vordering ingediend.

verslag 2

MN Services heeft een preferente vordering groot € 42.399,20 ingediend.

verslag 3-9

Naast MN Services heeft ook Lococensus-Tricijn een preferente vordering ad € 1.078,88 ingediend.
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MN Services en Lococensus-Tricijn heeft ook WMD een preferente vordering ad € 178,24
ingediend.

verslag 10-11 Naast

8.5

Aantal concurrente crediteuren

verslag 1

Tot dusverre hebben 56 concurrente crediteuren vorderingen ingediend tot een totaalbedrag ad
€ 1.769.483,60 dit inclusief de vordering van de ABN AMRO Bank N.V. als bedoeld sub 5.1.

verslag 2

Tot dusverre hebben 75 concurrente crediteuren vorderingen ingediend tot een totaalbedrag ad
€ 1.837.691,12 dit inclusief de vordering van de ABN AMRO Bank N.V. als bedoeld sub 5.1.

verslag 3

Tot dusverre hebben 82 concurrente crediteuren vorderingen ingediend tot een totaalbedrag ad
€ 1.904.845,49 dit inclusief de vordering van de ABN AMRO Bank N.V. als bedoeld sub 5.1.

verslag 4

Tot dusverre hebben 84 concurrente crediteuren vorderingen ingediend tot een totaalbedrag ad
€ 1.905.636,72 dit inclusief de vordering van de ABN AMRO Bank N.V. als bedoeld sub 5.1.

verslag 5

Tot dusverre hebben 86 concurrente crediteuren vorderingen ingediend tot een totaalbedrag ad
€ 1.921.567,90 dit inclusief de vordering van de ABN AMRO Bank N.V. als bedoeld sub 5.1.

verslag 6-11

Tot dusverre hebben 86 concurrente crediteuren vorderingen ingediend tot een totaalbedrag ad
€ 1.920.037,70 dit inclusief de vordering van de ABN AMRO Bank N.V. als bedoeld sub 5.1.
8.6

verslag 1-6

Bedrag concurrente crediteuren

Zie sub 8.5.
8.7

Verwachte wijze van afwikkeling

verslag 1-3

Over de verwachte wijze van afwikkeling zijn nog geen definitieve uitspraken te doen. Vermoedelijk zal
er sprake zijn van een afwikkeling ex art 137a Fw.

verslag 7-11

Deze verwachting wordt gehandhaafd.
Werkzaamheden

verslag 1-4

De curator heeft inventariserende werkzaamheden verricht en heeft correspondentie en (telefonische)
besprekingen gevoerd met crediteuren en gefailleerde zelf.

9.
verslag 1

Procedures

De curator is niet betrokken bij procedures namens of tegen de boedel.

10.

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faillissement
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verslag 1

Gestreefd wordt naar afwikkeling uiterlijk in 2013.

verslag 2

Er wordt nog steeds gestreefd naar afwikkeling uiterlijk in 2013, doch zulks is wel afhankelijk van de
verkoop der onroerende zaak.

verslag 3

De termijn van afwikkeling is afhankelijk van de voortgang bij de verkoop der onroerende zaak.

verslag 4-10

Het al dan niet welslagen van de verkoop der onroerende zaak blijft bepalend voor de termijn van
afwikkeling van het faillissement.

verslag 11

Nu de verkoop is afgerond kan het faillissement voor opheffing/vereenvoudigde afwikkeling worden
voorgedragen.
10.2

Plan van aanpak

verslag 1

De curator heeft diverse dossiers aangelegd en zal daarin nog nadere werkzaamheden verrichten
waaronder de administratieve afwikkeling der voortzetting, de verkoop van de onroerende zaak, het
inventariseren der vorderingen en het afwikkelen van de debiteurenpositie.

verslag 2-3

Thans dient alleen de verkoop der onroerende zaak nog te worden afgewikkeld.

verslag 4-5

Ook de kwestie inzake het aandeel OBM Zwolle B.V. moet nog worden afgewikkeld.

verslag 6

De kwestie van het aandeel OBM Zwolle B.V. wordt als afgedaan beschouwd.

verslag 7-10

Alleen de verkoop van het bedrijfspand dient nog te worden afgerond.

verslag 11

De curator zal bij de indiening van dit verslag verzoeken het salaris van de curator vast te stellen en het
faillissement voor te dragen voor opheffing ex artikel 137a Fw.
10.3

verslag 11

Indiening volgend verslag

Er zal geen volgend verslag worden ingediend. Dit is het laatste verslag.
Assen, 19 februari 2016

J.S. van Burg
curator

Metaalbewerkingsbedrijf Knijnenburg B.V. verslag 11

Pagina 7 van 7

